
Charlotte Ødegård

Eiendomsmegler MNEF

M: 475 01 015

Sigrunn U. Stangeland

Eiendomsmegler MNEF

M: 915 47 572

Bård Birkeland

Eiendomsmegler MNEF

M: 901 34 155

Claire A. Lonsdale

Eiendomsmegler MNEF

M: 970 31 359

May Kristin Enevoldsen

Eiendomsmegler MNEF

M: 970 80 101

Bjørn Rune Salte

Eiendomsmegler MNEF

M: 416 07 781

Bjarte Voll

Megler MNEF

M: 918 70 585

Storgata 14, Bryne – 51 77 89 90

Torggata 2, Nærbø – 51 43 68 45

K.K. Kleppesveg 1, Kleppe – 51 91 50 32

jeren@em1.no – www.eiendomsmegler1.no

K.K. Kleppes veg 1, Kleppe   Storgata 14, Bryne - 51 77 89 90 

Torggata 2, Nærbø    jeren@em1sr.no | www.eiendomsmegler1.no

Morten Enåsen

Eiendomsmegler  
MNEF

928 17 085

Monica Mørk Aase

Eiendomsmegler  
MNEF

941 33 858

Ann Helen L. Ommundsen

Eiendomsmegler  
MNEF

469 40 027

Bård Birkeland

Eiendomsmegler  
MNEF

901 34 155

Claire A. Lonsdale

Eiendomsmegler  
MNEF

970 31 359 

Kyrre Otto

Eiendomsmegler        
MNEF

954 85 419

Charlotte Ødegård

Eiendomsmegler  
MNEF

475 01 015

Håndball J10

FIL i Fokus
MEDLEMSBLAD FOR 
FRØYLAND IL

2021
3. utgave

JUBILEUMSFEIRING
SIDE 22-25

G14 - SERIEMESTERE
SIDE 14-15

GATECUP/MIX
SIDE 10-12

Foto: Trine Selvikvåg



Kontingentsatser for 2021
Gjelder for hele året og er som følger:
Småbarn (0-5)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 550,-
Barn (6-12)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 1050,-
Ungdom (13-18)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     kr 1400,-
Voksen (19+)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 1600,-
Familie (innkl .hjemmeboende barn tom . 19 år)  

kr 2900,-
Støttemedlem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 300,-
Tillitsvalgt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 100,-
Innmelding via minidrett .no
Betalingsinformasjon / faktura vil bli sendt .

Rabatt hos 
Intersport M44 Bryne
Som medlem i Frøyland Idrettslag får  
du rabatt ved kjøp hos Intersport Bryne .

Utleie av klubbhuset i 
Frøyland Idrettslag
Skal du ha konfirmasjon, bryllup, barnedåp
eller feire deg selv? Klubbhuset i Frøyland IL kan 
leies av frivillige i idrettslaget . Vi har et flott lokale i
2 . etasje, med tilhørende kjøkken .

NB! For å leie må du være medlem

og over 25 år.

Leieprisen er kr 2500,-

Ta kontakt:

Tlf . 91675698 / e-post: 9124657@id .nif .no

Kom og kjøp supporterutstyr

Boken:
Fra knockout til Grønt Gras
kr . 280,-

Frøyland-lue .  .  .  . 100,-
Frøyland-krus .  .  . 100,-
Frøyland-skjerf .  . 100,-DVD-film  .  .  .  .  .  . 250,-

FRØYLAND 
IDRETTSLAG
Stiftet 14 . november 1931

VÅR VISJON:

TRIVSEL FORAN ALT

Våre verdier i FIL:

FRIVILLIGHET: 

•  Vi er alle frivillige og dugnadsånden er avgjørende for at vi skal ha 
et velfungerende idrettslag med god økonomi 

•  Vi verdsetter foreldre som den største ressursen i vårt idrettslag og 
tilbyr hjelp, støtte og kursing etter behov

•  Vi er viktige for nærmiljøet og vi promoterer aktivt verdien av 
idrettsaktivitet, frivillighet og idrettslaget som en sosial arena

IDRETTSGLEDE: 

•  Vi skal ha et åpent og allsidig idrettstilbud hvor deltakerne trives 
slik at vi får med flest mulig, lengst mulig

•  Vi skal legge til rette for mestring på alle nivåer slik at utøverne 
kan bli best mulig ut fra eget ambisjonsnivå 

•  Vi strekker oss langt for å sikre et godt samspill mellom utøvere, 
trenere og foreldre

LIKEVERD:

•  Vi behandler alle mennesker likt uavhengig av funksjonsnivå, 
kjønn, kultur, alder og sosial bakgrunn

•  Vi har nulltoleranse for enhver form for mobbing, diskriminering 
og trakassering både mot utøvere, trenere og foreldre

•  Vi mener alle idretter og idrettsutøvere er like mye verdt og viser 
respekt for hverandre

Redaksjon: 
Ragnhild Egeland Berg
997 37 877
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Frøyland IL:
Pb 36 - 4356 Kvernaland
post@froylandil.no
www.froylandil.no

Hovedstyret: 
Leder
Jarl Frøyland 
91 62 06 70 

Nestleder
Børge Meisland
916 75 698

Sekretær/Utd. kontakt
Tormod Bjørkli
979 81 456

Styremedlem
Ingrid Nese Veen
481 01 663

Styremedlem
Ragnhild Egeland Berg
997 37 877

Styremedlem/
Økonomiansvarlig
Svein Åge Skjæveland
952 40 137

Idrettsskole 
Tormod Bjørkli
979 81 456

Fotball
Svein Åge Skjæveland
952 40 137

Håndball  
Thor Inge Asbjørnsen
951 99 929

Friidrett 
Ragnhild Egeland Berg 
997 37 877

Turn 
Irene Brueland Heigre
926 92 978

Innebandy
Jens Honoré 
932 13 847

Orientering
Trine Selvikvåg
47674031

Varamedlem
Magnus Frøyland
958 91 657

Varamedlem
Eva Maria Traa
916 81 882

Ord fra styreleder

90 ÅR - INGEN ALDER FOR FRØYLAND IL

Tekst/foto: Jarl Frøyland

Den 25 september i år feiret Frøyland IL hele 90 år . Og 
det ble en kjempesuksess – rett og slett . En kan knapt 
få bedre tilbakemeldinger enn når det etterspørres 
om en kan feire idrettslaget slik hvert år fremover 
Prosjektleder Ragnhild Egeland Berg og et stort team av 
frivillige brukte mange timer både før, under og etter 
arrangementet for å sikre at alt gikk på skinner . Totalt var 
flere enn 500 store og små innom på anlegget i løpet av 
dagen . Alle gruppene stilte velvillig opp og gjennomførte 
ulike aktiviteter og stasjoner som reflekterte de enkelte 
idrettene på ulikt vis . Og det var mange som fikk øynene 
opp for det brede tilbudet av aktivitet idrettslaget faktisk 
tilbyr . Etter siste stasjon fikk alle deltakerne servert 
marsipankake . Den siste halvparten av kaken som var 
igjen til slutt, ble kjørt bort til eldresenteret ved Stemmen 
slik at også beboerne her kunne ta del i feiringen . En 
veldig god avslutning på dagen .

Idrettslaget viser forøvrig få tegn til at alderen tynger, 
tvert imot . Veldig mye går veldig bra i Frøyland IL . Vi 
har et stort og tidsriktig anlegg for utendørs idrett, og 
vi har tilgang på to idrettshaller som begge har god 
standard . Idrettslaget er godt rustet for videre vekst 
i alle gruppene – vi har plass til mange flere både 
utøvere og frivillige . I motsetning til flere idrettslag/
klubber, som rapporterer om synkende dugnadsvilje- og 
innsats opplever vi det motsatte – som symbolisert ved 
90 års arrangementet . Mange som har flyttet til bygda 
og etablert seg her de siste årene engasjerer seg tungt 
som frivillige i idrettslagets ulike idretter . Det synes vi 
er stas av flere grunner . Dels fordi vi trenger at folk 
stiller opp, men også fordi vi får inn nye perspektiver 
utenfra som gjør at idrettslaget blir mer mangfoldig . 
Idrettslaget er sammen med skolen den klart viktigste 
sosiale møteplassen for barn og ungdom, men også for 
de voksne er idrettslaget et viktig samlingspunkt .

Det investeres kontinuerlig 
i anleggsoppgraderinger og 
reparasjoner av stort og smått 
for å ruste idrettslaget for 
mange nye år . Det brukes mye 
ressurser hver eneste måned på å 
holde bygg og anlegg i topp stand . 
Nylig ble den nedslitte, men svært populære ballbingen 
oppgradert til en miljøvennlig kunstgressbane for 
fotballgruppens egen regning . Hovedstyret har en 
ønskeliste for nye investeringer hvor nye branndører og 
ny ventilasjon i Frøyhallen inngår . Taket på Klubbhuset 
må også prioriteres, kanskje allerede i 2022 . I 
tillegg er nytt låsesystem i Frøyhallen og forbedret 
lyssetting både innendørs og utendørs, på listen over 
forbedringsforslag .

Det største prosjektet i idrettslagets regi er uten 
tvil arbeidet med fotballhall, som pågår for fullt i 
disse dager . Tegningene er ferdigstilt og godkjent 
av fylket for spillemiddelstøtte . Planene er lagt 
frem for kommunen og byggesøknadsprosessen 
er i gang . Entrepenør er også ute i markedet for å 
utarbeide et detaljert kostnadsestimat . Basert på 
dette, håper vi å kunne å legge frem fotballhallen for 
investeringsgodkjennelse på Årsmøtet i februar 2022 .

Hovedstyret har vært tydelige på at ingen grupper 
i Frøyland IL skal måtte oppleve å mangle utstyr for 
gjennomføring av aktivitet . Vi er nøysomme i driften og 
det kastes ikke penger ut av vinduet – det gjenspeiles 
også i svært lave administrasjonskostnader (ingen 
ansatte i administrasjon) og at det meste av inntektene 
pløyes rett tilbake til medlemmene . I sum gir dette 
Frøyland IL en solid økonomi som sikrer gruppene 
kontinuerlig tilgang på det de trenger av utstyr og 
gode fasiliteter . Det er en god situasjon å være i for 
idrettslaget, og et god fundament for fremtiden som vi 
skal ta vare på .
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Fotball
FOTBALL

2015-KULLET2015-KULLET
Tekst/Foto: Eileen Svensen

Første turnering for 2015 kullet - stor stas med kamper 
og ikkje minst pokal 😀 Ein kjempegjeng!

Fra venstre: Naomi Tegle Vawter, Linus Bøe, Alida Nanciu, 
Anne Gustavsen.

Fra venstre: Jakob Bråten-Strand, Alvilde Nisja Heskestad, 
Aletta Birkeland Gjerde, Malene Bjånes.

Fra venstre: Lisenne Riskjell, Nora Aamodt, 
Elisa Heggelund, Tore Haugland.
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Fotball
FOTBALL

GUTTER 2014GUTTER 2014
Tekst: Håkon Tjørhom 
Foto: Rønnaug Dalva, Håkon Tjørhom

Frøyland gutter 2014 er en kjekk gjeng på rundt 11-12 spillere 
med masse innsats og godt humør . Etter at restriksjonene 
slapp litt etter hvert ut i 2021 har vi hatt kampdager mot 
Rosseland, Bryne og Lye . Vi fikk også være med på en 
miniturnering på Kåsen, kun for 2014- kullet . Noen var også 
med på høstens høydepunkt Hinna-turneringen . Det har vært 
veldig etterlengtet å få lov til å spille kamper igjen . Vi har hatt 
1 trening i uka gjennom sesongen . Vi voksne får være vitne 
til mye spilleglede og mestring, veldig kjekt . Neste år blir det 
opp et hakk for denne gjengen, da skal veggene bort, vi skal 
være 5 stk på banen og vi skal begynne å stå i mål . Det blir 
spennende! 

Spillere: Gabriel Haaland, Gregar Totland-Løvås, Jarle Dalva, 
Leander Bøe, Magnus Halseth Stangeland, Matteus Berget, 
Oliver Skeggs, Rammy Damdue, Ruben Nesse Håland, Sturla 
Tjørhom, Yousef Saeed Andersen, Matheus Kalberg . 

Trenere: Håkon Tjørhom, Dam Due, Thomas Dalva, Magnar 
Stangeland 

Sturla, Ruben og Leander ferdig med kampene på Hinna.

Gjengen på miniturnering på Kåsen.Gjengen på miniturnering på Kåsen.
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Fotball
FOTBALL

Tekst/Foto: Morten Seland

Frøyland jente 7 har hatt en veldig kjekk fotballsesong . 
Vi har hatt 3 lag denne sesongen så alle har fått spilt 
mange kamper hver og levert en fantastisk innsats . Veldig 
gøy å få være trenere for denne flotte gjengen som har 
vist stor utvikling gjennom året og stilt opp på trening 
og kamp hver uke uansett vær . Sesongen ble avsluttet 
på klubbhuset med pizza, dans og utdeling av pokaler 
til alle for god innsats . Gleder oss til ny sesong og fine 
opplevelser med dere neste år .

JENTER 7JENTER 7
Bak fra venstre: Live, Vilde, Elisabet, Elvira, Sofia, Kristin, Thea, Sofie, Arna. Midten fra venstre: Mariell, Kornelia, Mathilde, 
Amalie, Emilie, Ilvi, Andrea. Foran fra venstre: Selena, Josefine.
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Fotball
FOTBALL

Tekst: Ingrid Nese Veen  

Jenter 8 har hatt 13 engasjerte jenter på både trening og 
kamp denne sesongen . Tidlig i høst ble det lovet is på trening 
når en av jentene hadde lært seg å trikse fire med ballen . Et 
av høydepunktene på treningen var nok treningen sent i høst 
der målet ble innfridd og det ble is på hele gjengen tross surt 
og kaldt vær . Vi har det kjekt på både trening og kamp og 
gleder oss til ny sesong .

Det å avslutte sesongen med å få to nye spillere med på 
treningene i november er utrolig gøy!! Og vi har plass til enda 
flere . Jenter på 3 .trinn: kom gjerne å prøv noen treninger for 
å se om dette er noe for deg .

JENTER 8JENTER 8
TAKK FOR EN FIN SESONGTAKK FOR EN FIN SESONG

Malin Matilde Søyland, Elie Johnsen, Olivia Nese Veen og Emilie 
Thormodsæter Hauge er fornøyd med dagens innsats på kampen.
Foto: Ingrid Nese Veen

Pia Engelsvoll, Leah Tjessem Thu, Emilie Thormodsæter Hauge, Lotte 
Otilie Strømstad, Alexandra Grødeland Sandvik og Elie Johnsen 
mottar premie på Havdurknotten.
Foto: Miriam Johnsen

Kaja Verdecchia, Emma Gramstad, Eline Lindland Egeland, Oda 
Moe Eide og Mariell Fjermestad viser frem premien de fikk på 
Havduknotten.
Foto: Jakob Eide

Fast avslutning på 
treningene. Her er både 
”nye” og ”gamle” sko samlet 
på en trening i november.
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FOTBALL

Jenter 9 år har hatt en kjekk fotballsesong . Det har vært godt 
oppmøte på treningene i høst og laget har nå 15 ivrige jenter . 
Det er veldig kjekt at flere begynner og at noen kommer 
også tilbake etter en liten pause . Laget har hevdet seg godt 
i seriespillet og det har vært mange jevne og spennende 
kamper . Jentene har kjent på mestring, spilleglede, skuffelser 
etter tap og glede etter å sette ballen i mål . Vi trenere gleder 
oss allerede til våren . Da skal laget ta steget opp å begynne 
med 7` fotball . Jentene er klar for nye utfordringer på 
fotballbanen, så det gleder vi oss til! 

Det store høydepunktet i år var deltakelse på Meny Sebra cup 
i Kristiansand på sensommeren . Overnatting i Abrahavn og 
besøk i Dyreparken bidrog til at både laget og foreldregruppa 
ble mer sammensveiset . Det var også kjekke og spennende 
kamper på turneringen . 

I september stilte vi to lag til Staa-lcup og nå i november 
deltok vi på Masiv-turneringen på Ålgård . Alltid kjekt å være 
med på turneringer og kamper og jentene har både super 
innsats og godt samhold . 

Takk for en fin sesong!
Hilsen Sten Haarr og Gustav Grastveit

JENTER 9JENTER 9
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FOTBALL

Tekst/Foto: Magnus Frøyland

19 jenter møtte i Frøyhallen 17 .30, med soveposer, madrasser 
og litt digg . Opplegget var som følger: 

• Pizza og Brus

• Utdeling pokaler for god innsats sesongen 2021

•  Oppsummering av sesongen, både positivt og hva vi skal 
fokusere på fremover . 

• En kort positiv kommentar om hver av jentene i plenum . 

Utover kvelden overtok «mødrene, 3 stk» og hadde 
aktiviteter, quis og sosialt - leggetid ble ikke før 00 .00, utrolig 
god stemning - og en fantastisk gruppe jenter - vi som 
foreldre og trenere er utrolig heldige som får mulighet til å 
være en del av dette felleskapet og ikke minst får dele gleden 
av å følge de . 

Vi gleder oss alle til fortsettelsen, håper på to lag til neste 
sesong som i år, første år med tabell og poeng som skal deles 
ut . 2022s største høydepunkt blir cup i Danmark siste del av 
juli . 

Takk for i år 😉

Jenter 2009Jenter 2009
FOTBALLAVSLUTNING I FRØYHALLEN FOTBALLAVSLUTNING I FRØYHALLEN 
LØRDAG 20.11LØRDAG 20.11
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Jenter 2014Jenter 2014Fotball
FOTBALL

Tekst/foto: Magnus Frøyland

Kl .12 .40 møtte 19 jenter og 13 gutter fra 2009 Frøyland til 
gatecup/mix . 

Lagene ble delt inn utfra samarbeid mellom trenere for gutter 
& jenter . Lagene valgte selv navn og farge som de skulle 
bruke på cupen . De fikk også i oppgave å styre seg selv uten 
innblanding fra foreldre og trenere . 

6 lag, hvor alle fikk 5 kamper i grunnspillet, 5 spillere på hvert 
lag (2 lag med innbytter)! Varighet på 10 min pr kamp . 

Dyktige dommere i Torbjørn og Benjamin som ledet kampene 
med stødig og trygg dømming, gule kort ble delt ut hvor 
dette kvalifiserte til utvisning i 1 minutt . 

Alle lag fikk oppleve å vinne og å tape kamper - de 3 lagene 
med mest poeng gikk videre i A-sluttspill og de 3 med 
færrest poeng gikk videre i B-sluttspill . Til slutt fikk vi vinner A 
= The White Bangers, og vinner B = Ompalompa

I sluttspillet, hvis uavgjort skulle det avgjøre med «golden 
goal», og straffer etter 5 minutter uten mål . 2 av kampene 
måtte avgjøres etter straffespark . 

Når arrangementet var ferdig ca 16 .30 ble det delt ut premier 
til alle spillere + tilleggspremier til finalelag i A sluttspill og 
vinner B sluttspill . Tusen takk til Jæren Sparebank for flotte 
premier . 

Oppsummert så ønsker vi å takke foreldre, trenere, dommere 
& spillere for en fantastisk kjekk dag med opplevelser som vi 
håper tas med videre . Ekstra takk til foreldre som på sparket 
stilte opp med å bake, stille med saft og kaffi . Dette ble satt 
stor pris på . 

Cupen ble gjennomført til terningkast 6+, og kunne ikke vært 
mer vellykket - i tillegg til sol som ga litt «lunk» en stund . 
Foreldre måtte dog stå på skyggesiden slik at spillerne fikk ta 
pauser på solsiden i lav vintersol . Det var frost når dagen var 
over . 

Enorm innsats fra både jenter og gutter, humøret og 
samholdet var fantastisk - på foreldre likeså . Dette er virkelig 
noe å bygge videre på og som vi gjerne bør gjøre neste år 
også? 

Takk til alle som stilte opp og bidro til en liten folkefest og ga 
flotte rammer rundt kampene . 

Gutter/Jenter 2009Gutter/Jenter 2009

AVSLUTNING AV SESONG 2021 AVSLUTNING AV SESONG 2021 
MED GATECUP/MIXMED GATECUP/MIX
Søndag 21.11 Søndag 21.11 

Alle spillerne samlet.
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Smurfene
Fra venstre nede - Mathilde Frøyland - Mari 
Fjermestad - Nikolai Hagland - Theodor 
Moen - Anna Asbjørnsen.

Fotball
FOTBALL

Amalie Bore tar straffespark i finalen. God innsats.

The White Bangers
Fra venstre: Anne Helen Njå - Eilert Hagerup 
- Jonathan Lilleøre - Amalie Bore - Hedda 
Heskestad.
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Fotball
FOTBALL

Liverpool United
Fra venstre:  Dominykas - 
Andreas Bregård - Vilde Fossfjell 
- Sandra Alstveit - Amalie 
Stokland. 

The Black Pigs
Fra venstre:  Mathias Næss, Aksel Lundeby - Miriam Laland 
- Frida Austerheim - Eline Utsola.

Ompalompa
Fra venstre: Sina Haavås - Eline Ødegård - Jorunn Sofie Haukland 
- Ole Fjelde Larsen - Emil Orstad - Lars Kristian Lunde.

Pink Panther
Fra venstre: Alva Liland - Emil 
Larsen - Mikkel Tvedt Bø 
- Kima Sandvik - Anea Ersland - 
Malin Hermansen.
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Fotball
FOTBALL

• Sjølvhogst.
• Stor juletreutstilling
• Edelgran - fjelledel - gran - furu
• Alle størrelser - mange prisklasser
• Pyntegrønt - kranser - nek - kristtorn 
• Selger juletrefot - monteres på 10 sekund

Parkeringsavgift refunderes ved kjøp av juletre 
 
Betjent fra 4. desember:
Kverdager kl. 12- 19
Lørdag - Søndag kl. 10 - 18. 
Ellers selvbetjent betal vipps eller bank

Njåskogen Juletre 

Leietaker av salgsplassen :
Nickolai Ree Kyllingstad, tlf. 984 93 913 

Støtter Frøyland Idrettslag

Velkommen til 
Njåskogen Juletresalg 
Stor Familiedag søndag 12. og 19. desember med hesteskyss 
(kl. 11 - 16, kr 40 per person) 
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Fotball
FOTBALL

Tekst og foto: Morten Laland

Da er det tid for å se tilbake på en tilbakelagt sesong, 
og for en sesong det har vært! Det har vært så mange 
høydepunkter at her må jeg bare velge ut noen .

I skrivende stund har vi en seriekamp igjen, men likevel 
kan vi pårope oss tittelen som seriemestere . Etter elleve 
spilte kamper har ungdommene våre vunnet 11 kamper . 
Måldifferansen er på hele 53 mål og med 33 poeng, seks 
poeng foran andreplassen som er ferdig med sine kamper . 
Det er derfor ingen som kan stoppe Frøyland G14 . Går en inn 
for å se på statistikken til Fotball .no er det jo ekstra stas at de 
to med flest mål i vår divisjon og avdeling er Frøylandgutter .

Denne sesongen meldte vi oss også på i Obos-cup . Vi 
visste det ville bli ekstra travelt, men at det nok ville gi oss 
noen gode erfaringer på veien . Skal ikke oppsummere alle 
kampene her, men guttene våre spilte finalen i Randaberg 
Arena 12 .november . Kampen om den gjeve pokalen var mot 
Hinna .

Det ble en utrolig jevn kamp, med til tider høy temperatur 
– akkurat slik en finale skal være . Etter 2x35 minutter var 

stillingen 2-2 og kampen gikk til ekstra omganger, der første 
laget som scoret vant . Frøyland brukte da litt over to minutter 
på å score, og den som fikk gleden av å avgjøre kampen var 
Kristian Skurve Håland etter målgivende fra Henrik Slettedal . 
Minuttene etterpå husker vi ikke så mye av for seiersrusen 
gjorde disse litt uklare for alle på banen og tribunen som 
hjalp Frøyland frem .

For å gi en liten oppsummering av sesongen kunne vi nevnt 
alle guttene . Det blir ikke nødvendig for vi har tatt alle 
utfordringene som et lag . Guttene har gjennom en lang vår 
og høst holdt motet og treningsiveren oppe selv med all 
usikkerhet som har vært . Som trenere opplever vi et godt 
samhold i laget . Dette er ungdommer i sin beste alder som 
tre ganger i uka . Uansett vær trener og møter de opp og er 
ofte på plass før vi trenere . Troppen vår består av ulike gutter 
som alle bidrar med det de er gode på, og vi ser stadig at 
guttene tar nye steg som fotballspillere, men viktigst av alt 
som mennesker .

Tror vi er mange som ser frem til fortsettelsen til G14 og 
hvilke nye mål de setter seg!

GUTTER 14GUTTER 14

Premieutdeling Obos

Fra venstre: Benjamin Salvesen, Torbjørn Laland, David Fjelde, Sebastian Lilleøre, Mohamad A, Henrik Slettedal, Yassin Imran Bouguern, 
Kjell Grude Østrått, Jonas Holgersen, Jonas Kristiansen-Lohne, Kristian Skurve Håland, Tobias Egeland, Estin Nisja Lundeby, William Moen, 
Kasper Fylling, Sondre Kalberg Haugen og Henrik Handeland.
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Fotball
FOTBALL

Lagbilde Obos-cup

Bak fra venstre: Estin Nisja Lundeby, Yassin Imran Bouguern, Tobias Egeland, Kristian Skurve Håland, William Moen, Sebastian Lilleøre, 
Kasper Fylling, Hans Kristian Håland, David Fjelde, Jonas Holgersen.

På kne fra venstre: Henrik Slettedal, Kjell Grude Østrått, Jonas Kristiansen-Lohne, Benjamin Salvesen, Henrik Handeland, Mohamad A, 
Sondre Kalberg Haugen.

Liggende: Torbjørn Laland

Pokalen fra Obos som til slutt skal ned på Klubbhuset. Den har nå vært med på 
Konfirmasjonsleir og Frøyland u-skole for å nevne noen.
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FOTBALL

Tekst: Just Salvesen

Når nettene blir lange og kulda setter inn… . så fortsetter 
G-16 å spille kamper . En rekordlang høstsesong nærmer seg 
slutten . Etter en vårsesong som kun hadde treningskamper 
å by på, var det opptur da serien startet opp med tellende 
kamper i august . Og siden har det godt slag i slag med to-tre 
kamper hver uke for gutter 16 . Vi har vært ei god gruppe 
bestående av 04, 05 og 06 modeller, samt litt hjelp fra 
07’ere . Gutta har vist stor treningsglede og det har vært god 
stemning i gruppa, noe som også har gitt resultater . 

Vi har hatt to lag i serien . G 16-1 har spilt i andredivisjon og 
G 16-2 i tredjedivisjon . I utgangspunktet hadde vi rikelig med 
spillere . Men summen av skader, sykdom og noen som har 
sluttet, førte til at mange har bidratt på begge lag .  

Jeg skriver dette en sen søndagskveld, rett etter at G 16-1 
har spilt sin siste kamp for sesongen . Det var bortekamp 
mot Lye/Klepp . Gradestokken krøp under null og banen var 

dekket av frost . Men innsats, prestasjoner og mål varmet . 
Utgangspunktet var at vi burde vinne med 6-7 mål for å ha 
sjanse på tredjeplassen på tabellen . Gutta gav seg ikke før det 
stod 10-1 . Og hvis resultatet i siste kamp i pulja går vår vei, så 
ender vi på en meget respektabel bronseplass . 

G 16-2 har i skrivende stund to kamper igjen . Vi rekker så 
vidt å bli ferdig med sesongen før ribba må i ovnen . Laget 
har imponert med mange gode kamper, og endt opp med tre 
poeng i nesten hver kamp . Et realistisk mål er å vinne de to 
gjenstående kampene, og i så fall vinner G 16-2 gruppa . Og 
det er intet mindre enn imponerende .

Noe annet som er imponerende er trenerteamet rundt dette 
laget . Ikke mindre enn 7 mannfolk i sin (mer eller mindre) 
beste alder har vært på treningsfeltet, stilt på kamper og 
klødd seg i hodet over hvordan vi skal ha nok spillere til neste 
kamp: Dag Egil Alme, Pål Njærheim, Kjetil Fylling, John Trygve 
Lundeby, Ove Moen, Asgeir Kleppa og Just Salvesen .

Gutter 16 Gutter 16 

LANG OG INTENS HØSTSESONGLANG OG INTENS HØSTSESONG

Lagbilde av G 16-1 før siste seriekamp på Lye.
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FOTBALL

Tekst/Foto: Kjetil Fylling

Søndag 3 .november avlyste vi trening, og hadde spillermøte 
med quiz, spørreundersøkelse og pizza . 100% oppmøte og 
god stemning . Vi fikk og kartlagt ønsker og behov for neste 

sesong ift . treninger, posisjoner og opplegg . Neste sesong er 
planen at vi stiller ett lag i juniorklassen og ett lag i G16 for 
2006 og 2007 .

Og: De som var klart best i quizen var gutta født i 2004!!

SpillermøteSpillermøte
Alltid viktig med god oppvarming, spesielt før kamp i minusgrader.
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FOTBALL

FRØYLAND 
IDRETTSLAG

90 ÅR
 

1931-2021
 

Trivsel foran alt!
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FOTBALL

POLITIATTESTER
Vi minner om at alle nye tillitsvalgte som har verv om «i 

vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold 

ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshem-

ming» skal ha forevist gyldig politiattest. Mer info finnes på 

www.froylandil.no

TAKK FOR BIDRAG TIL FIL I FOKUS
Redaksjonen vil takke alle bidragsyterne for gode tekster 

og bilder til Fil i Fokus. Gi en lyd om du har forslag til saker, 

eller enda bedre  - om det er noe du har lyst til å bidra med 

i en av utgavene i 2022. 

FIL-SUPPORTERE
Ronny Johansen har sendt et kjekt bilde av sønnen sin og 

en kamerat på vei for å se Fil-seniorene på kunstgresset. 

Begge guttene spiller fotball på G13.

TRENINGSTIDER
Treningstidene i Frøyhallen og Kvernhallen finner du på 

våre hjemmesider.

https://froylandil.no/idretter/treningstider/

NOTISER

Betal når det passer deg 
– be om MECA Kortet

T. Berland Bilverksted
Bedriftsvegen 12, Klepp Stasjon
Tlf: 51 42 79 69

DITT LOKALE BILVERKSTED
Alle bilmerker
  Reparasjoner
 Service

  EU kontroll

www.mecacarservice.no
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Fotball
HISTORIE

HistorieHistorie
Kjelde: Jubileumsboka «Frå knockout til Grønt gras – Frøyland IL 70 år» av Henning Ødegaard. 

Frøyland Idrettslag blei stifta i 1931. Den gongen var namnet Kverneland Arbeidernes 
Idrettsforening. Initiativtakar var svenske Leonard Wahlberg. Han kom frå Sverige tidleg på 
20-talet, og arbeidde først som dreng på Jæren. Seinare vart han tilsett på Kverneland fabrikk, 
gifta seg og stifta familie. Saman med ein gjeng idrettsinteresserte andre unge menn, starta 
han opp idrettslaget. I 1939 blei namnet endra til Frøyland Idrettslag.

IDRETTAR
Ved oppstarten var det først og fremst boksing som sto 
i sentrum, men etter kvart blei det vist engasjement over 
eit breitt spekter av aktivitetar . Sykling, turn og friidrett 
blei raskt innlemma i idrettslaget, men også vinteridrettar 
som skøyteløp, bandy og langrenn har sett sitt preg på 
idrettshistoria til Frøyland . Etter kvart som fotballen kom inn i 
idrettslaget, er det den som har stått sterkast . Nokre idrettar 
har forsvunne og andre har kome til . I dag driv Frøyland IL 
med barneidrett, fotball, handball, innebandy, friidrett, turn 
og orientering . 

GRØNT GRAS
1988 såg fotballturneringa Grønt gras dagens lys . Denne har 
vakse til å bli Norges største miniputt-turnering med 600 lag 
og 4000 spelarar, og har verkeleg sett Frøyland på kartet . 
Grønt gras samlar bygda til dugnad, er eit flaggskip for 
idrettslaget og sjølve symbolet på trivsel . 

ANLEGG
Stemmen og Tegletjørna blei brukte som skøytebanar . Det 
blei arrangert symjekonkurransar i Frøylandsvatnet og gått 
skirenn på kjelvene i bygda . Idrettsbanen blei opna i 1948 .

Skøyteløp på Stemmen i 1953.
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Fotball

Opning av anlegg i 1977.

Garderobebygg blei reist i 1971 og fullført som klubbhus i 
1978 . I 1977 blei ein 380 meters løpebane opna .

Opning av anlegg i 1977

I 1980 blei treningsbanen for klar . Dei første åra blei det 
mykje fisking med hov etter ballar i elva, og derfor blei 
det bygd eit høgt gjerde allereie året etterpå . Speakerbua 
sto ferdig i 1984 . Tankane om eigen idrettshall begynte 
for alvor tidleg på 80-talet, men på grunn av mange 
skjær i sjøen såg Frøyhallen først dagens lys i 1996 . I 1997 
vart parkeringsplassen utanfor idrettshallen asfaltert, og 
grusbanen ferdigstilt med flomlys . Eit par år etter fekk 
tribunen tak . I 2005 blei det bygd fotballbinge på 36×18 
meter med kunstgras og lys . I 2007 blei det lagt kunstgras på 
treningsbanen og sett opp flomlys . I 2014 blei det sett opp 
flomlys og lagt 30×100 meter kunstgras på treningsfeltet ved 
sida av kustgrasbanen . I 2018 blei det bygd delanlegg for 
friidrett med kastfelt . I tillegg blei det sett opp flomlys rundt 
hovudbanen . I 2020 blei kunstgrasbanen oppgradert med 

nytt dekke som eit miljøtiltak knytta til granulathandtering . 
Det blei også bygd garasje i 2020 . I tillegg fekk klubben sitt 
første orienteringskart, eit sprintkart over sentrumsområdet 
frå stadion til Stemmen .

Frøyland IL disponerer i dag det største privateigde 
idrettsanlegget i kommunen .

SJELA TIL FRØYLAND IL
Allereie frå starten av stod trivsel og sosialt samvær sterkare 
enn sportslege ambisjonar . Dette har resultert i visjonen 
«Trivsel foran alt .»

Frøyland IL er elles kjende for det praktfulle anlegget, 
satsinga på breddeidrett og Grønt gras . Idrettslaget har 
hatt god orden på økonomi, og aldri satsa over evne . 
Dugnadsanda står sterkt og idrettslaget har jobba systematisk 
både sportsleg og anleggsmessig .

Opninga av banen i 1948.
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Fotball
JUBILEUMSFEIRING

Tekst: Ragnhild Egeland Berg, Foto: Jan Søyland

Lørdag 25.september feiret vi idrettslagets 90 
år med en kjekk aktivitetsdag på stadion. Alle 
gruppene i idrettslaget gikk sammen om å 
skape en flott feiring, og her fikk barna prøve 
seg på en rekke spennende og morsomme 
aktiviteter. 

Arrangementet ble kjørt i to identiske omganger for å tekkes 
de siste timene av koronarestriksjoner, og gode 400 personer 
var med på feiringen . Vi hadde besøk av Jærbladet og været 
holdt akkurat som vi håpet . Q-meieriet sponset sjokolademelk 
til alle barna, og det var gratis pølser og deilig jubileumskake . 

Allidretten hadde satt opp en kjekk hinderløype og hos 
innebandygruppa kunne både store og små få måle 
hastigheten på skuddene sine . Orienteringen hadde 
laget hele to løyper i nærområdet, og hadde mange 
konkurranselystne som prøvde å få raskeste tid .

Friidretten kåret Kvernalands raskeste og lot spretne barn 
hoppe i lengdegropen, hos håndballen fikk keeperen støt 
om man klarte å score mål og fotballgruppa arrangerte blant 
annet fotballbowling . Underveis samlet barna godteri på de 
ulike stasjonene, og det var mange store smil å se . 

Turndamene styrte registreringer, holdt koken i kiosken, og 
delte ut jubileumskake og medaljer . 

Alle var i sving, i god Frøyland-ånd, og det var rett og slett en 
festdag på stadion!

JUBILEUMSFEIRINGJUBILEUMSFEIRING
FRØYLAND IL 90 ÅRFRØYLAND IL 90 ÅR
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Fotball
JUBILEUMSFEIRING

Andrea Buås.
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Det var gildt å sjå så mange ivrige små og 
store orienteringsspirer i sving på Frøyland 
stadion under jubileumsfeiringa.

Tekst og foto: Trine Selvikvåg

Her var det løyper for alle nivå . Dei yngste sprang eller gjekk 
ein runde med kart i Ådalen barnehage . Her leita dei etter 
bilde av heltar som Kaptein sabeltann og Elsa . 

Dei eldste fekk prøva seg med tidtaking og la i veg rundt 
Frøyhallen og kunstgrasbanen på jakt etter postar . Nokre 
sykla, nokre gjekk og nokre sprang . Det såg ut til at alle fekk 
kjenna på både meistring og litt frustrasjon i løpet av løpet- 
akkurat slik eit vanleg o-løp som oftast er . Det kom i alle fall 
mange ivrige løparar i mål, med engasjerande referat over kor 
dei hadde leita .

Alle som kom i mål fekk premie, og det blei også delt ut ei 
landslagsdrakt i blant dei som sprang med tidtaking . Her 
blei det ei ekte sekundstrid . Hedda Meisland, Oline Svela, 
Julie Engstrøm Sletta og Selma Honore sprang saman og 
suste gjennom løypa inn til den imponerande tida 6 minutt 
21 sekund . Denne tida blei slått med berre eitt sekund av 
Benjamin Grastveit og Jon Laland som kom i mål på 06:20 . 
Lenge såg det ut til at dei skulle stikka av med premien, men 
rett før løpet var over la Jonathan Lilleøre på sprang . 

- Det gjekk nok ikkje . Eg såg feil på kartet og sprang inn i 
Frøyhallen, sa han litt oppgitt då han kom i mål for å lesa av 
tida si . 

Men då klokka viste 6 minutt og 19 sekund braut jubelen 
laust . 

SEKUNDSTRID I O-LØYPASEKUNDSTRID I O-LØYPA
Fotball

ORIENTERING

Det blei ein stor dag for Lilleøre-familien på jubileumsfesten. 
Jonathan vann landslagsdrakt og lillebroren vann sjokoladar. 
Her viser Jonathan fram fangsten. Vil me sjå han på landslaget 
i orientering i framtida?

Ingrid Borgen Gjeteskjær (1 år) er med mor Kari Borgen 
på sitt første o-løp.
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Fotball
ORIENTERING

Jonathan Lilleøre (f.h) slo Benjamin Grastveit og Jon Laland med eitt sekund.

Hedda Meisland (f.v.), Oline Svela, Julie Engstrøm Sletta og Selma Honore ga alt i orienteringsløypa, og var veldig nære å vinna.
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INFORMASJON OM 
FRIIDRETTENS TRENINGSTILBUD
Informasjon om friidrettens grupper med tilhørende treninger og 

arrangementer finner du i appen Spond . 

 
Meld deg inn i aktuell gruppe for å få oppdatert informasjon:

Jenter og gutter 0-1 .klasse: Gruppekode ZLCKX
Jenter og gutter 2-3 .klasse: Gruppekode QECZL
Jenter og gutter 4-6 .klasse: Gruppekode ZXHXV

Jenter og gutter 7 .klasse-18år: Gruppekode KQFGJ

Velkommen til vår nye 7 dages butikk på Klepp 
Du finner nå posten og postnord i Coop Express

VELKOMMEN TIL 
EXPRESS HANDEL 

JÆRHAGEN

ÅPNINGSTIDER:
6 - 24

HVERDAGER

9 - 21
LØRDAG &SØNDAG
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FRIIDRETT

Tekst/Foto: Atle Aarre

Allsidighet og kjernestyrke er viktige egenskaper innen all 
idrett og det er spesielt viktig at det introduseres helt ned 

på barne- og ungdomstrinn . I friidretten har vi glede av 
å ha Karen Aarre som instruktør i styrke, pilates, yoga og 
medisinball . Det er utfordrende trening, men også moro .

Tekst/Foto: Ragnhild Egeland Berg

Hver onsdag mellom 18 og 19 yrer det av 2-6 .klassinger i 
Frøyhallen . Vi er inndelt i to grupper, men prøver i blant å 
ha felles oppvarming . Høyt aktivitetsnivå, glade barn, god 
stemning, happy trenere – friidrett er bare rågøy!

Vi ser også med glede at vår nyoppstartede friidrettstilbud 
for 0-1 .klasse har slått godt an . Dette lover godt for 
friidrettsgruppa fremover .

Og du, for å kunne opprettholde et godt treningstilbud er 
vi avhengig av å være nok voksne . Har du en liten trener i 
magen eller har du mulighet til å bli med på en trening en 
gang i blant og assistere? Bli med!

ALTERNATIV TRENING I FRIIDRETTENALTERNATIV TRENING I FRIIDRETTEN

GOD GANG PÅ FRIIDRETTEN!GOD GANG PÅ FRIIDRETTEN!

 29



Fotball
INNEBANDY

Velkommen til 
SHOPPING & OPPLEVELSER 

på Jærhagen

Klær/sko:
Lykkeliten 0-16
KappAhl
Match
Spotlight Fashion
MIZZY
Zavanna
Claire DK Woman
!Solid
City Outlet
Sport Outlet
Eurosko
Youth

Tjenesteytende:
Kristinas Systue
Phone Lab
Arena Treningssenter
Skyland Trampolinepark
Jærklinikken
NETT.express

Hus/hjem:
Elkjøp
Fagmøbler
Jernia 
Kid Interiør
Kitch`n
Lampehuset
Nille
Obs bygg
Power
Princess
RUSTA
Tilbords 

Spisesteder:
Burger King
Big Bite
Jordbærpikene
Sele Mat
Den Danske Bager
Jonas B.

Mat/drikke:
Coop Mega 
Coop Express
Holdbart
Vinmonopolet

Spesialbutikker:
Apotek 1 Lerka (1. etg.)
Apotek 1 Jærhagen (2. etg)
Brilleland
Synsam
Cutters
Glamour Nails World
Intersport
Floriss
Jærhagen Gull & Ur
Lekia
Møller Bil - Skoda
MUSTI
Norli
Normal
SAYSO
Sunkost
Thansen
Uno X
The Loox

Tekst/Foto: Jens Honoré

Det er god og avslappet stemning i hallen på torsdags 
kveldene . Vi er godt i gang med mosjonistbandy i Frøyhallen, 
ett lavterskeltilbud for jenter og gutter fra 15-99 år .

Etter en treg start i høst med få på oppmøte har det tatt 
seg kraftig opp . Det er vi veldig fornøyd med . Vi har en god 

blanding både i alder og ferdighet, samt alle er flinke og tar 
hensyn .

Vi er nå 10 -12 stykker som møter opp, men det er 
selvfølgelig plass til flere . Vi har trenings tid fra 20:30 og er 
ferdig ca 22:00 . Ta med trenings tøy og innesko, ellers har vi 
annet utstyr til utlån .

SLÅR ET SLAG FOR MOSJONISTENESLÅR ET SLAG FOR MOSJONISTENE

DU FINNER OSS PÅ 
M44, BRYNE

TLF. 51 77 86 70
30



Fotball

Velkommen til 
SHOPPING & OPPLEVELSER 

på Jærhagen

Klær/sko:
Lykkeliten 0-16
KappAhl
Match
Spotlight Fashion
MIZZY
Zavanna
Claire DK Woman
!Solid
City Outlet
Sport Outlet
Eurosko
Youth

Tjenesteytende:
Kristinas Systue
Phone Lab
Arena Treningssenter
Skyland Trampolinepark
Jærklinikken
NETT.express

Hus/hjem:
Elkjøp
Fagmøbler
Jernia 
Kid Interiør
Kitch`n
Lampehuset
Nille
Obs bygg
Power
Princess
RUSTA
Tilbords 

Spisesteder:
Burger King
Big Bite
Jordbærpikene
Sele Mat
Den Danske Bager
Jonas B.

Mat/drikke:
Coop Mega 
Coop Express
Holdbart
Vinmonopolet

Spesialbutikker:
Apotek 1 Lerka (1. etg.)
Apotek 1 Jærhagen (2. etg)
Brilleland
Synsam
Cutters
Glamour Nails World
Intersport
Floriss
Jærhagen Gull & Ur
Lekia
Møller Bil - Skoda
MUSTI
Norli
Normal
SAYSO
Sunkost
Thansen
Uno X
The Loox
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HÅNDBALL

Tekst: Marit Bråten

Endelig var det duket for ny turnering . For mange var dette 
deres første turnering med håndballgruppa, og læringskurven 
ble bratt for jentene . Blide, positive jenter med masse på- 
gangsmot fikk kasta mange pasninger, skåret flere mål, prøvd 
seg som forsvarsspillere og reddet baller som keepere . Vi 
gleder oss allerede til ny turnering på Varhaug 11 .desember .

Vi trener onsdager i Kvernhallen fra 17-18 .00 . Både gutter og 
jenter er hjertelig velkomne!

Spondgruppa har kode – DQZRW

Frøyland IL Håndball 2014 Frøyland IL Håndball 2014 

MINIHÅNDBALLTURNERING
på Lye!på Lye!

Fra venstre: Sofie Bråten-Strand, Mathilde Fjermestad, Kristin 
Gjedrem-Skadsheim, Mariell Johnsen og trener Marit Bråten 
er strålende fornøyd med vel gjennomført turnering!

Fra venstre: Ina Fosse, Sofia Perraira Mossige, Andrea 
Torgersen Vatne, Arna Gauvik og Live Nordvall synes det er 
gjevt å få pokal!

Fra venstre: Selena Bjelland Surdal, Amalie Hauge, Thea 
Åreskjold Seland og Vilde Idland feirer en topp dag (selv om 
det ble litt venting mellom kampene 😉 ).

Pokalene var heilt klart de største og fineste vi har 
fått noen gang!
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HÅNDBALL

Tekst og foto: Linn Grødem 

Søndag 21 .11 var Frøyland G9 sin tur å invitere til kamper i 
Frøyhallen . Vi fikk besøk av lag fra Nærbø, Kåsen og Ålgård . 
Det ble en god håndball dag for oss med fem kamper, mye 
godt spill, og mange mål (i begge nett) . 

Denne høsten har vi begynt å spille kortbanehåndball, som 
vil si at vi spiller på 2/3 bane med 4 spillere + målvakt som er 
med frem i angrep . Dette liker vi veldig godt . 

Er det noen som er født i 2012 som har lyst å teste ut 
håndball, så trener vi i Frøyhallen mandager kl .17-18 .

AKTIVITETSSERIE I FRØYHALLEN

I aksjon! – Arna Gauvik tetter igjen målet, mens Live, Andrea og Sofia 
gjør en strålende forsvarsjobb.

Takker for kampen! – Trener Linn Tove Torgersen Vatne og 
Frøyland 2 takker for kampen.

Frøyland - Ålgård

Oppe fra venstre: Eirik Fossfjell, Vlad Filip 
Nanciu, Jeppe Heggelund og Liam Lilløre. Nede 
fra venstre: Tor Høgstedt,  Mikkel Austerheim, 
Aleksander Bjørkli og Luka Kokes.
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GJORT MULIG, SAMMEN MED OSS.

Fotball er så kjekt!  
Å spille turnering er  
aller kjekkest! 
Hilsen Karen,
Forus og Gausel IL

GRØNT
GRAS

Frøyland Idrettslag

   
    

   L
Y
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34



Gjennom Grasrotandelen fra 
Norsk Tipping, kan du støtte oss 
uten at det koster deg noe!

Tilknytt oss som din 
grasrotmottaker, så mottar 
vi 5 prosent* av ALT 
du spiller for.

Du kan tilknytte 
oss hos kommisjonæren, 
via grasrotandelen.no 
eller på norsk tipping 
mobilspill!

Les mer på grasrotandelen.no

Støtt oss 
med DIN 
Grasrotandel!

*For Multix genereres halvparten av overskuddet til Grasrotandelen.
  Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax.

Støtt Frøyland idrettslag gjennom Norsk Tipping’s Grasrotandel.
Send ”Grasrotandelen 970917985” til 2020 (NÅ)
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ECS Automation AS.   P.B.  508, Industrivegen 2. 4349 Bryne. Telefon: 51 77 09 70,  
Telefax 51 77 09 71 ECS E-post: ecs.@ecs.as og ECS Nettside: www.ecs.as

ANNONSER
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ANNONSER

TLF. 51 48 25 10 - Erlandsbakken 4, 4340 Bryne

Seleveien 331, 4353 VOLL

P o t e t e r / g r ø n n s a k e r  —  s k r e l l e t  o g  k a P P e t

Sele Potet

VOLD 
REGNSKAPSKONTOR

GANDDAL • TLF .: 51 67 55 41

Vardheivegen 60, 4340 Bryne
Tlf. 952 99 844 • www.jprint.no

M  901 82 398 - F  51 42 45 85

-godkjent rørlegger

ORSTAD|RØR AS

M  901 82 398 - F  51 42 45 85

RØRLEGGERMESTER LEIF MORTEN HÅLAND

-godkjent rørlegger

ORSTAD|RØR AS
RØRLEGGERMESTER LEIF MORTEN HÅLAND
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Hvordan SKAL DU FÅ MEST MULIG 
UT AV  ANNONSERINGEN?

Kristian Nesse Aune
Medierådgiver
 907 72 469
 kristian.aune@amedia.no

Lena Skjæveland
Medierådgiver
 959 70 842
 lena.skjeveland@amedia.no

Silje Liland
Digital rådgiver
 454 07 085
 silje.liland@amedia.no

Vi gir deg råd  
om markedsføring  
på papir, digitalt og  

sosiale medier.
Ta kontakt med  

markedsavdelingen i Jærbladet,
så legger vi en plan sammen!
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Tlf: 51 77 98 60 •Fax: 51 48 15 10
e-mail: post@austeraa-process.no 

Hålandsvegen 17, 4340 Bryne

www.austeraa-prosess.no

Tlf. 51 68 21 00

Tlf: 51 48 51 51Tlf: 51 48 51 51 Pukk & Grus

Anlegg Tullin Ree

Tlf: 51 48 56 88
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l

EXTRA ØKSNEVAD
7 - 23

Express
6 - 24 (9 - 21)

Søn 9 - 21

EXTRA KVERNELAND
7 - 23

STOLT SPONSOR AV FRØYLAND IL


